
Naturen som plats för andlighet, 
fantasi och själslig ro

Tora Wall

Lugn och ro – meditation – vila – magi – återhämtning – kraft – styrka – själslig frid – trollskog 
– frihet – tystnad – stressfri – helhet – Moder Jord – glädje – levande – närvarande – stillhet – 
samhörighet – kärlek – Gud – bara vara.

Dessa är några av de ord som återkommer när människor berättar om vad naturen betyder 
för dem i svaren på frågelistan ”Naturen för mig”. De speglar den roll naturen idag spelar 
för många människor. En plats för andlighet och själslig ro, en besjälad plats där fantasi och 
föreställningar vävs samman och skänker glädje och eftertanke.

Skogarna, träden och havet

[N]är jag vistas i dessa skogar infinner sig ett 
stort lugn och sinnena skärps. Jag känner mig så 
närvarande och samtidigt väldigt avslappnad. 
Det är en slags meditation att bara se naturens 
olika färger beroende av årstid, känna doften 
av skog samt höra olika fåglarnas sång… och 
tystnaden.

I ett allt mer urbaniserat samhälle, med en stän-
digt ökande inflyttning till städerna och arbe-

ten som till största del sker inomhus, har vistelse 
i naturen blivit till något av en lyx för många 
människor. Naturen är i första hand en plats för 
rekreation och avslappning, dit vi söker oss på 
vår lediga tid för att komma bort från varda-
gens plikter och krav. Skog och hav tycks vara 
de två typer av natur som spelar störst roll för 
vårt välbefinnande, i meddelarnas berättelser är 
det i alla fall dessa två miljöer som oftast nämns.

Träd har sedan gammalt en plats i människ-
ors hjärtan, särskilt om de är ovanligt gamla och 
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ovanligt stora, eller på något annat sätt utmärker 
sig som speciella. Kanske har det med vårt behov 
av rötter att göra, de gamla träden som stått på 
samma plats i hundratals år blir symboler för 
kontinuitet och trygghet i en värld som upplevs 
som föränderlig och otrygg.

I bondesamhället förknippades ovanliga träd 
ofta med trolldom och magiska krafter. Det 
fanns krokiga tandvärksträd, dit man gick för 
att sätta bort det onda i tänderna vid tandvärk. 
Genom vålbundna träd, där två grenar vuxit 
samman så att ett hål bildats i stammen, drog 
man sjuka för att bota dem. Vid gården fanns 
ofta ett vårdträd, som troddes vara nära förbun-
det med gårdens välbefinnande. Den som satte 
yxan i vårdträdets stam drog olycka över sig själv 
och de sina.

Idag berättar många människor fortfarande 
om ett speciellt förhållande till träd, ofta något 
särskilt träd där de upplever en levande närvaro 
som ger dem lugn och trygghet. Så här beskri-
ver en meddelare hur ett träd gav henne kraft att 
komma tillbaka från sin sjukskrivning efter att 
ha blivit svårt misshandlad:

I markerna finns en gammal ask med en öpp
ning längs ned där barnen som förr bodde i går
den lekte och jag har alltid skojat om att här bor 
gårdstomten.

Den här dagen, en vacker sommardag i juli, 
promenerade jag ner till Mårtagården och fort
satte genom gärdet där asken står mot prome
nadslingan i skogen. Min vana trogen stannade 
jag vid asken och tittade in i hålan, någonstans 
ifrån kom idén att ställa mig intill trädet mot 
stammen. Jag stod med ryggen mot stammen, 

Speciella träds betydelse är återkommande i frågelist

svaren. Foto: Magnus Gustavsson.
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kände värmen, hörde suset i träden och alla 
spänningar rann bort. Märkligt nog kom ingen 
förbi utan jag fick stå i lugn och ro i kanske tjugo 
minuter. Det var som om den gamla asken för
medlade forna tiders visdom och lugn.
 Under hela min sjukskrivningsperiod fort
satte jag att promenera i Mårtaparken och stan
nande alltid och klappade asken när jag gick 
förbi.

Havet, sjöar och vattendrag återkommer i med-
delarnas berättelser. Om skogens träd står för 
den välkända tryggheten, så står havet för fri-
het och förändring.  Att vistas vid havet ger per-
spektiv på livet. På stranden, brytpunkten mel-
lan land och hav, väcks tankar på människans 
plats i världsalltet. 

Det är alltså himlen och den fria horisonten jag 
vill se och vågorna jag vill höra. Ingen dag är den 
andre lik, det är ständiga skiftningar vid havet. 
Vädret behöver inte heller vara bra, det är en 
stark upplevelse att promenera vid havet när det 
blåser kraftigt. Att vara vid havet innebär en fri
het men också en påminnelse om människans 
litenhet i allt det stora.

Andra berättar om den lugnande verkan som lju-
det av vågor som slår mot stranden eller bäck-
ens porlande har. Att vandra längs med stran-
den eller att sitta och se ut över en stilla vatten-
yta och låta tankarna vandra, beskrivs som en 
sorts meditation.

Moder Jord och den besjälade naturen

Naturen är lite mer som ett väsen som har sin 
”själ”, i stadsmiljö saknas därmed nästan det 
magiska och samhörighetskänslan man kan 
känna med naturen. […] Något jag gillar är att 
bara få känna på den, känna marken och träden 
med mina händer men även under mina fötter. 
Att en morgon ge mig ut från segelbåten och 
plocka blåbär till frukost, barfota kring riset 
och på mossan. Känna en tillit till att jag inte 
kommer att skada mig, eller trampa på något, 
chansen är minimal. Naturen tar hand om mig 
så länge jag tar lugna men bestämda steg.

Föreställningen om jorden som en levande, 
besjälad, varelse går långt tillbaka i tiden. Sta-
tyetter från stenåldern av fylliga kvinnor – med 
stora bröst och markerade kön – har tolkats 
som avbildningar av en dåtida modergudinna. 
Hon återkommer i mytologier runt om i värl-
den. Föreställningen om moder jord eller ”den 
stora gudinnan” har också fått en plats i nyand-
liga läror som vuxit fram under 1900-talet. Tan-
ken på moder jord och den besjälade naturen har 
också vävts in i filosofiska och politiska diskus-
sioner, som kretsar kring miljöförstöring och 
klimathot.

Jag mår bra i naturen, jag har så mycket lätt
are för att känna ett lugn om jag får vistas i den 
genom att exempelvis krama ett stabilt träd eller 
ligga ner på en gräsmatta och känna hur min 
kroppstyngd kopplar samman mig med moder 
jord. Det är min typ av meditation.”
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Naturen i fantasin

I bondesamhällets folktro delade människorna 
världen med olika väsen – mystiska och okristliga 
varelser som inte följde samma lagar och regler 
som människorna. Många av dem sades befolka 
skogarna, vattnen och bergen och vakade noga 
över sina domäner. De kunde stå på vänskaplig 
fot med människor men var ofta farliga att ha 
göra med.

Tolkningen och framställningen av dessa 
väsen har förändrats med tiden och samhällets 
utveckling, i dagens föreställningsvärld såväl 
som i litteratur och film får naturväsen ofta rol-
len som offer för människornas rovdrift och 
beskyddare av den hotade naturen.

I beskrivningar av naturupplevelser är det inte 
ovanligt med hänvisningar till bonde samhällets 
folktro för att förmedla den känsla som en natur-
upplevelse ger.

Mörka granar, trolskt därinne, dunkel, moss
belupna stenar, tjärnar som glimtade till i mörk
ret, bergknallar, sumpiga dalsänkor, lingonris, 
blåbärsris, i en mosse till och med hjortron. Det 
var en lockande skog, lite skrämmande med sitt 
mörker – visst bodde det troll därinne – men 
ändå tryggt på något vis. Trollskogen lärde mig 
älska naturen.

Trollen och trollskogen har en särskild plats i 
vår fantasi- och föreställningsvärld. Men det är 
inte sägnernas människolika troll som dyker upp 
i fantasin hos de flesta, utan de stora, klumpiga 
trollen med långa näsor och öron, som vi kän-
ner från det sena 1800-talets sagoboksillustra-

Trolska platser lockar fram fantasin.  

Foto: Christina och Staffan Nordin.
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tioner. Särskilt konstnären John Bauer har präg-
lat vår syn på troll och på hur en trollskog skall 
se ut. Eller också ser vi kanske för oss de ful-
gulliga, snälla, naturnära trollen (och trollung-
arna) med lappade kläder och svansar som har 
vuxit fram ur populärkulturens virrvarr sedan 
det förra sekelskiftet.

Ett helt annat exempel på samspelet mel-
lan natur och fantasi är hur naturupplevelser 
används inom yoga, meditation och avslapp-
ning. Deltagarna uppmanas ofta i sådana sam-
manhang att skapa en egen inre plats dit de kan 
ta sin tillflykt för att finna ro, kanske en glänta i 
skogen eller en strand vid havet. Eller också väg-
leder läraren deltagarna genom att beskriva plat-
ser där de skall låtsas att de befinner sig – kanske 
vid foten av ett väldigt träd, på en äng med som-
marblommor eller högt uppe på ett berg. I verk-
ligheten befinner sig deltagarna (ofta) i stads-
miljö men söker sig i fantasin till naturen med 
tanken att det där är lättare att uppnå ett medi-
tativt tillstånd och låta själen vila.

Tro och andlighet – naturen som tempel

Många människor i dagens Sverige befinner sig i 
vardagen långt borta från naturens mer brutala 
sidor. Detta påverkar kanske också våra tankar 
kring naturen som en rofylld plats för tro och 
andlighet. Naturen ses idag gärna som en sym-
bol för det goda och själsliga, i kontrast till sta-
dens ondska och själlöshet. Det är långt ifrån 
ett nytt fenomen, utan är ett tankesätt som har 
vuxit fram genom de naturromantiska ström-
ningar som i olika omgångar präglat västvärl-
dens tankevärld sedan 1700-talet.

En meddelare skriver så här om sin upplevelse 
av naturens andlighet:

Hela livet sen dess har jag sökt naturen. Den ger 
mig själsro. Helst vandrar jag där ensam. Då hör 
man skogens ljud, men framför allt tystnaden. 
Det är mäktigt. Efter en stund känner man sig 
som ett med naturen, en liten del av en helhet, en 
oändlighet, om man vill vara lyrisk. Nästan en 
religiös känsla, eller i alla fall en andlig.

I så kallade nyhedniska religioner ses naturen 
med självklarhet som besjälad och kraftfylld. 
Ritualer utförs ofta utomhus i naturen, att följa 
årstidernas gång och att respektera och skydda 
naturen är en viktig del av trosutövandet: 

I mina yngre tonår ägnade jag och mina när
maste vänner oss åt naturreligionen Wicca. Vi 
var ofta ute och genomförde månritualer samt 
hedrade varje årstid och naturens gång.

Även i en mer konventionell religion som kris-
tendomen är naturen en plats för tro, en plats 
som en del av meddelarna föredrar framför kyr-
korummet.

Vi rastade på fjällheden och kunde se den mäk
tiga Jostedalsbreen i fjärran. Vi vandrade på 
heden och plötsligt, plötsligt upplevde jag Gud. 
Han fanns på en stor sten, som var överlupen 
av gul och grön mossa. Jag stannade, betagen, 
ropade till min man: O, jag ser Gud! Stenen 
var himmelsk. Den var en gudsupplevelse. Min 
man fotograferade den, men på fotot ser jag inte 
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Gud. Han fanns i NATUREN! Han fanns på 
stenen mycket mer än i alla undersköna kyrkor 
vi besökt.

Några avslutande ord

I den här artikeln har jag fokuserat på att lyfta 
fram berättelser i vilka meddelarna delar med sig 
av hur naturen berör dem på ett andligt och själs-
ligt plan. Det finns stora skillnader i de perspek-
tiv som skildras, både när det gäller natur och 
när det gäller andlighet. Många ser naturen som 
en plats där de kan finna ro för att tänka över 

livet och meditera, en plats för vila, fantasi och 
kreativitet helt enkelt. Andra ser naturen som 
besjälad i bokstavlig bemärkelse, en plats som 
människor delar med andra levande väsen och 
där hon kan känna sig trygg och hämta kraft. 
För en del är naturen också en helig plats, där 
de kan uppleva Gud eller Gudinnan, och där 
själva naturen blir en spegling av det gudomliga. 
Gemensamt för berättelserna är upplevelsen av 
naturen som en plats där människan anses höra 
hemma, en plats som formar delar av den egna 
identiteten och ger tillvaron en mening.
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